
Onderzoeken: bioplastic

Eindtermen:

Materialen:

De leerlingen kunnen/zijn…  
- 1.1 … gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen 
waarnemingen op een systematische wijze noteren; 
- 1.2 … onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel 
dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese;  
- 1.14 … van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen;  
- 2.18 … aan de hand van voorbeelden uit verschillende
toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen 
nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen
of voor natuur en milieu.

Bioplastic uit melk: melk, azijn, zeep, garde, lepel, steelpan, keukenrol, 
warmtebron (kookplaat), uitsteekvormpje (kleurstoffen)
Bioplastic uit zetmeel: aardappelzetmeel, spatel, steelpan, 
boterhammenpapier of bakplaat, azijn, garde
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VERWONDEREN

Wist je dat...
40 procent van al het plastic dat geproduceerd wordt per jaar, een 
levensduur heeft van enkele minuten of uren, maar daarna honderden jaren in het milieu 
aanwezig blijven.
Denk maar aan plastic snoepwikkels, plastic zakjes,... bestemd voor eenmalig gebruik.

Wist je dat...
Elk jaar worden miljoenen dieren door plastic gedood, van vogels en vissen tot zeezoogdieren. Van bijna zevenhonderd 
soorten, waaronder veel bedreigde dieren, is inmiddels bekend dat ze door plasticafval worden aangetast. Bijna alle soorten 
zeevogels slikken plastic in.

Wist je dat...
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1. verkennen

2. onderzoek opzetten

Wat weten we al over plastic? Vul de mindmap in.

We weten nu dat plastic gemaakt is van aardolie en dat aardolie schaars is, ook de verwerking van aardolie tot plastic is 
niet goed voor het milieu.

Kunnen we plastic maken zonder gebruik te maken van aardolie dat biologisch afbreekbaar is?

We gaan plastic maken zonder gebruik te maken van aardolie en dat biologisch afbreekbaar is. 
Zorg ervoor dat de leerlingen zorgvuldig te werk gaan, creëer een veilige werkplek.
Volgende materialen hebben de leerlingen nodig:

bioplastic van zetmeel
- water
- azijn
- glycerine
- lepel
- spatel
- kookpan
- warmtebron (kookvuurtje)
- garde
- boterpapier of bakplaat

bioplastic van melk
- melk
- azijn
- glycerine
- lepel
- zeef
- kookpan
- warmtebron (kookvuurtje)
- garde

Mogelijke hulpvragen die kunnen fungeren als hypothese:
- Wat als je azijn bij je warme melk giet?
- Wat denk je dat er gebeurt als je zetmeel met water mengt en laat drogen?
- Wat denk je dat er gebeurt als je zetmeel met water en glycerine mengt en laat drogen?



STAP 1
Verwarm de melk gedurende een 10-tal minuutjes op een middelmatig vuur.
De melk moet warm zijn, maar niet koken.
Doe de verwarmde melk in een kom.

STAP 2
Voeg de azijn toe.

STAP 3
Roer gedurende een 3-tal minuutjes.

STAP 4
Doe het mengsel in een zeef en duw met een lepel het vocht uit het mengsel.

STAP 5
Doe het mengsel op een stukje keukenrol, zodat het mengsel droger wordt. 

STAP 6
Voeg er wat kleurstof en/of een geurtje aan toe.

STAP 7
Plaats het mengsel in een vormpje en laat het nog 24-uur drogen. c

Stappenplan: bioplastic uit melk
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STAP 1
Giet 100 ml water in een steelpan.
Doe er aardappelzetmeel bij. 
Laat het mengsel goed oplossen, zodat er geen klonters zijn.

STAP 2
Doe er azijn en glycerine bij. Roer goed.

STAP 3
Breng het mengsel zachtjes aan de kook.
Laat het mengsel 3 minuten koken en blijf roeren.

STAP 5
Leg een stuk bakpapier of bordje op het aanrecht.
Giet het mengsel op het bakpapier en spreid het met de eetlepel
uit tot een dun laagje. 

Laat je plastic zeker nog 24-uur drogen. c

Stappenplan: bioplastic uit zetmeel
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3. onderzoek uitvoeren

Voer je onderzoek uit volgens plan.
Hebben we voldoende gegevens?

Variabele 1:  aardappelzetmeel

100 ml water 100 ml water 100 ml water 100 ml water

aardappel-
zetmeel 10 g
(= 1 gladgestreken koffielepel)

aardappel-
zetmeel 20 g
(= 2 gladgestreken koffielepels)

aardappel-
zetmeel 30 g
(= 3 gladgestreken koffielepels)

aardappel-
zetmeel 40 g
(= 4 gladgestreken koffielepels)

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

Variabele 2:  glycerine

100 ml water 100 ml water 100 ml water 100 ml water

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

glycerine
0 ml

glycerine
? ml

glycerine
? ml

glycerine
? ml

Onderzoek: bioplastic uit zetmeel
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3. onderzoek uitvoeren

Voer je onderzoek uit volgens plan.
Hebben we voldoende gegevens?

Onderzoek: bioplastic uit melk
Variabele 1:  azijn

200 ml
melk
200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

azijn
15 ml

azijn
25 ml

azijn
35 ml

azijn
45 ml

Variabele 2: citroen

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

citroensap
15 ml

citroensap
25 ml

citroensap
35 ml

citroensap
45 ml
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4. waarnemingen noteren

Laat leerlingen hun waarnemingen noteren. Bespreek de resultaten van de groepjes.
Tot welke interessante vaststellingen zijn ze gekomen? 

5. besluit formuleren

De terugkoppeling maken naar de vooraf geformuleerde onderzoeksvragen, waar de leerlingen al een hypothese over hebben  
kunnen vormen (”Wat denk je?”). Laat leerlingen de hypothese linken met de resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben en leg dit eveneens visueel vast. 

8Bioplastic - onderzoeksbundel voor de leerkracht


